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Максимальна кількість балів:       20 балів
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Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Етнос і нація: український контекст
Визначення понять: «етнос» і «нація». Формування і структура українського етносу.

Ідентичності  домодерного  часу.  Формування  модерної  української  нації  у  ХІХ-ХХ  ст.
Етнічні,  національні  та  територіальні  назви  (українці,  Русь,  Малоросія,  Україна  тощо).
Культурний  фундамент  етносу  і  нації.  Багатоетнічність  і  багатонаціональність  як  один  з
головних чинників української історії. 

Тема 2. Соціум, влада, право: від давнини до сьогодення
Руська вотчинна державність. «Руська Правда» як історичне джерело. Українські землі у

складі сусідніх держав у  XIV –  XVII ст.:  соціально-політичний аспект.  Литовські статути як
історичне джерело. Український козацький проект державотворення. Правові основи козацької
держави (Гетьманщини) за угодами Б.Хмельницького у ХVІІ ст. Універсали Центральної Ради
1917–1918 рр. як правова основа українського державотворення. Радянський тоталітарний режим
в Україні: характеристика, форми, методи.  Основні тенденції  суспільно-політичного життя в
Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст.

Тема  3.  Культура  Русі-України  домодерної  доби:  вектори  цивілізаційного
розвитку

Язичництво  східних  слов’ян  як  історико-культурне  явище.  Християнізація  Русі-
України  і  її  історико-культурне  значення. Літописання  в  Київській  Русі  як  історико-
культурний феномен. Література в середньовічній Русі-Україні. Архітектура середньовічної
Русі-України. Образотворче мистецтво в середньовічній Русі-Україні. Музичне мистецтво в
середньовічній Русі-Україні.

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


Тема  4.  Українська  культура  ранньомодерної  доби:  проблема  культурних
орієнтирів

Особливості  освітнього  процесу  в  українських  землях  у  XV –  XVIІІ  ст.  Православні
братства:  поява  та  специфіка  діяльності.  Роль  Києво-Могилянської  академії  в  історії
української  культури  ранньонового  часу. Барокова доба в  українських землях:  архітектура,
образотворче мистецтво, театр, література, музика.  Українське національне відродження ХІХ
ст.:  сутність  і  періодизація.  Програмні  документи  Кирило-Мефодіївського  товариства
(братства). Український романтизм як історико-культурне явище. Українська література кінець
XVIII  –  початок  ХХ  ст.:  характерні  особливості. Класицизм  в  образотворчому  мистецтві  та
архітектурі  в  Україні. Українська  музична  культура  другої  половини ХІХ –  початку  ХХ ст.
Розвиток українського театрального мистецтва наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 5. Культура України модерної доби: визначальні культурні проекти 
Становлення і розвиток кінематографії в Україні наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст.

Культурний  процес  під  час  Української  революції  1917–1921  рр. Українізація  як  явище  в
культурному житті Наддніпрянщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. Культурний процес в Україні
в умовах сталінського тоталітарного режиму. «Соціалістичний реалізм»: поява, принципи, вплив
на розвиток літератури і мистецтв в Україні. «Розстріляне Відродження» і його місце в історії
української культури. «Шістдесятники»: видатні постаті, творчі принципи, громадська діяльність і
місце в історії української культури. 

Приклади тестів:
За  яким  універсалом  Центральної  Ради  проголошувалась  незалежність  Української
Народної Республіки?

а) Першим
б) Другим
в) Третім
г) Четвертим

Лесь Курбас був засновником якого театру у 1922 р.?

а) «Глобус»
б) «Колесо»
в) «Березіль»
г) «Молодий»

            

 Екзаменатор                                              Олена ГУМЕНЮК

Завідувач кафедри                                  Оксана САЛАТА 



ПРОГРАМА ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ:

КУЛЬТУРА УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (УКРАЇНСЬКА)

спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

освітні програми:  122.00.01  Інформатика

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Критерії оцінювання комплексного екзамену з КУПМ (українська мова) 

 20 балів: а) творча робота  – 15 балів;     б) тестові завдання  – 5 балів.

Форма проведення: Moodle 

                                          Творча  робота 

               Значення оцінки Оцінка за п’ятнадцятибальною 
шкалою

Повно розкрито тему творчої роботи, 
мовне  оформлення самобутнє, 
прикметне лексичне багатство.

                   15 балів

Тему розкрито на належному рівні з 
незначною кількістю стилістичних 
помилок і відсутністю орфографічних
та грубих пунктуаційних помилок.

                    14 – 12 балів

Тему розкрито в основному,  
недостатньо аргументовано власні 
судження з теми, наявна незначна 
кількість стилістичних помилок, а 
також орфографічних і 
пунктуаційних.

            
                    11 – 9 балів

Тему розкрито частково, 
фрагментарно. У роботі виявлено 
значну кількість стилістичних, 
орфографічних і пунктуаційних 
помилок. 

                    8 – 6 балів

Тему розкрито поверхово, без 
належної аргументації. У роботі 
виявлено значну  кількість 
неточностей, помилок стилістичного,
орфографічного й пунктуаційного 
характеру.

      
 
                     5 – 3 бали



Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену

1. Мова і мовлення в житті людини.
2. Поняття  культури  мовлення.  Теоретичний  та  практичний  аспекти  культури  мовлення.

Ситуація спілкування.
3. Культура побутового мовлення. Культура ділового мовлення.
4. Комунікативні ознаки мовлення.
5. Правильність мовлення як відповідність мовним нормам. 
6. Поняття точності мовлення. Зв`язок точності мовлення із змістом висловлювання.
7. Умови та засоби досягнення точності мовлення.
8. Точність мовлення і вибір слова. 
9. Точність мовлення і порядок слів у реченні.
10. Особливості точності мовлення у різних стилях. 
11. Умови  досягнення правильності мовлення. 
12. Причини порушення правильності мовлення. 
13. Точність мовлення і синонімія. Вибір синоніма і з синонімічного ряду.
14. Точність мовлення і вживання евфемізмів, перифраз.
15. Точне вживання у мовленні омонімів, паронімів.
16. Точність  мовленні  і  слова-терміни.  Особливості  вживання  у  мовленні  термінологічної

лексики.
17. Поняття логічності мовлення. Зв`язок логічності з точністю мовлення.
18. Залежність логіки мовлення від логіки мислення.
19. Причини логічних помилок.
20. Логічний  наголос  як  засіб  досягнення  логічності  мовлення.  Основні  правила  постановки

логічних наголосів.
21. Поняття чистоти мовлення.
22. Три аспекти реалізації чистоти мовлення.
23. Чистота мовлення  в орфоепічному аспекті.
24. Чистота мовлення в  аспекті словотворення та слововживання.
25. Чистота мовлення і вживання просторічної, жаргонної, діалектної лексики. 
26. Доцільність уживання іншомовної лексики, канцеляризмів.
27. Засмічення мови словами-паразитами. 
28. Плеоназми, тавтологія як елементи засмічення мови.
29. Чистота мовлення в інтонаційному аспекті.
30. Чистота мовлення та етика спілкування. 
31. Поняття про багатство (різноманітність) мовлення.
32. Багатство мови і багатство мовлення.
33. Умови досягнення багатства мовлення.
34. Багатство і багатослів`я.
35. Лексичне і фразеологічне багатство мовлення.
36. Граматичне багатство.
37. Багатство мовлення у різних стилях мовлення.
38. Поняття доречності мовлення.
39. Умови доречного мовлення.
40. Доречність у різних стилях мовлення.
41. Поняття виразності мовлення.
42. Виражальні засоби художнього та звукового мовлення.
43. Умови досягнення виразного мовлення.
44. Навички виразного читання – передумова формування виразного мовлення.
45. Міміка і жести  як компоненти виразного мовлення.



46.  Орфоепічні норми  мови та їх характеристика.
47. Орфографічні норми мови та їх характеристика.
48. Лексичні норми мови та їх характеристика.
49. Морфологічні  норми  та  їх  характеристика  (категорія  роду  і  числа  іменників,  кличний

відмінок, закінчення у Родовому відмінку; ступені порівняння прикметників; відмінювання
займенників  та  їх  вживання,  правопис;  відмінювання  числівників  та  їх  узгодження  з
іменниками; творення та правопис дієприкметників та дієприслівників тощо).

50. Синтаксичні норми мови та їх характеристика.
51. Стилістичні норми мови та їх характеристика.
52. Пунктуаційні норми мови та їх характеристика.
53. Словотворчі норми мови та їх характеристика.
54. Фразеологічні норми мови та їх характеристика.

                         

 Рекомендовані джерела

1. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія»,
2007. 

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. —
К.: Вища школа, 2003.

3. Українська  мова за  професійним спрямуванням:  навч.  посібник  [для студ.  вищ.  навч.
закл.] /  С. О. Караман,  О. А.  Копусь,  В. І. Тихоша та ін.;  за  ред  С. О. Карамана,  О. А.
Копусь. – К. : Літера ЛТД, 213. 544 с.

4. “Українська мова”. Енциклопедія / Ред. кол.: Русанівський В.М.,         Тараненко О.О.
(співголови), М.П.Зяблюк та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

5. Український  правопис/  НАН  України,  Ін-т  мовознавства  ім.  О.О.Потебні;  Інститут
української мови – стереотип. вид. – К., 2000. 

Додаткові ресурси:
1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. – 4-е вид.,

переробл. і доп. – К. : Либідь, 1997. – 336 с.
2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови / Надія Денисівна Бабич.

– Львів : Світ, 2003. – 432 с.
3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.

П. Загнітко, І. Г. Данилюк.– Донецьк:БАО, 2007. –  408 с.
4. Українська  мова.  Мова фаху, мова науки,  мова спілкування.  Текстово-комунікативне

навчання: навчальний посібник /Л.О.Ткаченко, О.В.Любашенко, С.Є.Мельник та ін.; за
ред. О.В.Любашенко. – К.: ТОВ ВПП «Компас», 2014. – 256 с. 

5. Ющук І П. Практикум з правопису української мови.– К.: Освіта, 1994.

Словники

1. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів / За ред. В.О.
Винника. – К.: Рад. шк., 1988. – 200 с.

2. Полюга Л.М.Словник синонімів української мови. – К.: Довіра, 2001.– 477с. 
3. 8. Словник іншомовних слів  / Уклад.: С.М. Морозов,   Л.М. Шкарапута.  – К.: Наук.

думка, 2000. – 680 с.
4. Словник  труднощів  української  мови  /  Гринчишин Д.Г.,  Капелюшний А.О.,  Пазяк

О.М. та ін.: За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.
5. Словник фразеологізмів української  мови  /  Уклад.:  В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк,

В.В. Дятчук та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.



6. Український орфографічний словник /Уклад. О.А. Леонова. – Д.: Сталкер, 2001.– 480
с.

 

 

Теми творчих завдань з  КУПМ 

1. Для мене Київський університет імені Бориса Грінченка – це…..
2. Мовні проблеми сучасної молоді.
3. Слово – носій добра, істини та краси.
4. Пам'ятай, що слово – бумеранг.
5. Уміння спілкуватися – запорука життєвого успіху людини.
6. Єдина справжня розкіш – це розкіш спілкування.
7. Культура мовлення – духовне обличчя людини.
8. Що я отримала(отримав) для майбутньої професії в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка? 
9. Лідер, якого я знаю.
10.Яким я бачу свій старт у самостійне життя?
11.Чи легко бути білою вороною та чи можна таких людей назвати 

сильними?
12.Звинуватити легко, зрозуміти важко.
13.Кожній людині властиво помилятися.
14.Який зв'язок існує між характером і професією.
15.Історія мови – це історія народу.
16.Моє рідне місто.
17.Ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних.
18.Краще обирати фах престижний чи за покликанням?
19.Бути сучасним: як це?
20.Заговори, щоб я тебе побачив…
21.Найбільша перемога – це перемога над собою.
22.Чим вимірюється дорослість, коли мені 17, 18 років?
23.Історична постать, якою я захоплююся.
24.Яким має бути сучасний  фахівець?
25.Чи легко бути студентом університету?
26.Моє улюблене українське слово.
27.Яка подія 2019 року мене по-особливому схвилювала?
28.Український мовленнєвий етикет.
29.Якою я бачу Україну через 20 років?
30.Професія, яку я обрав(обрала).

Екзаменатор                                                                                     Валентина Дроботенко



                                                                                                         

Завідувач кафедри                                                                          Станіслав КАРАМАН
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